
HANDLEIDING ONLINE EDITIE 

Beste informant, 

 

Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de Beroepen Ervaring Avond 2021: De digitale editie. 

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden, is deze handleiding ontwikkeld. Daarnaast biedt onze 

website https://beroepenervaringavond.nl/support/ u nog extra ondersteuning in deze 

voorbereiding of op de avond zelf. 

Tijdens de avond of in uw voorbereiding proberen wij u online of telefonisch te ondersteunen. Kijkt u 

vooral op https://beroepenervaringavond.nl/support/ voor onze ondersteuningsmogelijkheden. 
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Inleiding 
Dit jaar maken wij gebruik van Microsoft Teams om de leerlingen te laten deelnemen aan uw online 

sessie. Hiervoor dient u wel een aantal voorbereidingen te treffen. Deze handleiding neemt u stap-

voor-stap mee in deze taken.  

Microsoft Teams stelt u in staat om uw beeld (camera op uw apparaat), uw stem (via de microfoon 

op uw apparaat) en eventuele beelden (een presentatie of filmpje) met de leerlingen te delen. 

Dit werkt op een Windows computer/laptop of op een Mac apparaat zoals een iPad of MacBook, 

tevens kunt u op sommige Android devices Teams installeren. Wij adviseren u om op de volgende 

apparaten Teams te gebruiken: 

- Een Windows computer 

- Een Windows laptop / pad 

- Een MacBook (Apple) 

Teams account 
Heeft u reeds een Teams account via bijvoorbeeld uw bedrijf, dan kunt u deze stap overslaan en naar 

het hoofdstuk Aanmaken sessie toegaan. Let op! Wij delen uw e-mail adres niet met de leerlingen, 

wij sturen hen alleen een uitnodiging voor de Teams sessie. 

U kunt controleren of u al een Teams account heeft door Teams op te starten en in de 

rechterbovenhoek te klikken op uw afbeelding of de initialen van uw naam: 

  

Wanneer u op uw Afbeelding of initialen klikt, krijgt u een menu: 

 

  



HANDLEIDING ONLINE EDITIE 

Als u dit te zien krijgt, heeft u reeds een Teams account en kunt u dus naar het hoofdstuk Aanmaken 

sessie. Heeft u geen account dan volgt u de volgende stappen: 

 

Stap 1: 

Start uw browser (Chrome, Edge, Safari etc.) 

Stap 2: 

Surft naar http://teams.microsoft.com  

Stap 3: 

Vul uw eigen e-mail adres in 

 

Stap 4: 

Microsoft herkent uw e-mail adres niet, klik dan op Create one! / Creëer een account 

 

Stap 5: 

Microsoft geeft aan voor u een account te gaan aanmaken: 

http://teams.microsoft.com/
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Stap 6: 

Klik op Next / Volgende 

Stap 7: 

U kunt nu zelf een wachtwoord opgeven 

 

Stap 8: 

Klik op Next / Volgende 
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Stap 9: 

Microsoft wil graag uw Country/Land weten en uw geboortedatum 

 

Stap 10: 

Klik op Next / Volgende 

Stap 11: 

Microsoft controleert of uw e-mail adres juist is en stuurt u een code, deze code voert u in.  

 

Stap 11: 

Klik op Next / Volgende 
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Stap 12: 

Nu wil Microsoft zeker zijn dat u echt een persoon bent:  

 

Klik op Next / Volgende 

Stap 13: 

Los de puzzel op, draai de afbeelding tot deze correct op het scherm getoond wordt: 
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Stap 14: 

Klik op Done / Gereed 

Stap 15: 

Los nog een puzzel op door de afbeelding nogmaals goed in te stellen 

Gefeliciteerd uw account is aangemaakt! 

U kunt nu Teams gaan gebruiken in uw browser of de App downloaden. Ons advies is om deze te 

downloaden, hiermee heeft u meer mogelijkheden voor uw online sessie zoals het delen van een 

presentatie of flim. 
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Wanneer u de browser versie heeft gekozen of Teams heeft geïnstalleerd en u daar inlogt met uw 

account wat is aangemaakt in stap 1 t/m stap 15, krijgt u het volgende te zien: 

 

U kunt op de knop ‘Registreren voor Teams’ klikken of op de volgende link in dit document: 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2123761&clcid=0x413&culture=nl-

nl&country=NL&lm=deeplink&lmsrc=FreePageWeb&cmpid=FreemiumSignUpHero  

Klikt u op de knop, kiest u dan op de webpagina voor ‘Gratis registreren’ 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2123761&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL&lm=deeplink&lmsrc=FreePageWeb&cmpid=FreemiumSignUpHero
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2123761&clcid=0x413&culture=nl-nl&country=NL&lm=deeplink&lmsrc=FreePageWeb&cmpid=FreemiumSignUpHero
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Stap 16: 

Voer uw e-mail adres in 

 

Stap 17: 

Klik op Next / Volgende 

Stap 18: 

Selecteer hoe u Teams wilt gebruiken, kiest u hier Voor werk en organisaties 
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Stap 19: 

Klik op Next / Volgende 

Stap 20: 

Voor uw wachtwoord in, deze heeft u aangemaakt in stap 7 

 

Stap 21: 

Klik op Aanmelden  
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Stap 22: 

We zijn er bijna! Vul uw gegevens in 

 

Stap 23: 

Klikt u op Teams instellen 

Wacht u nu geduldig terwijl Microsoft uw account aanmaakt en Teams voor u instelt, dit kan enkele 

minuten duren. 

Gefeliciteerd! U kunt nu Teams gebruiken voor de Beroepen Ervaring Avond, maar ook voor 

andere momenten wanneer u Teams wilt gebruiken voor een online meeting. 
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Aanmaken sessie 
 

Wanneer u Teams heeft opgestart, kunt u de sessie aanmaken. Wij vragen u dat na het lezen van 

deze handleiding direct te doen. Zo kunt u vooraf e.a. testen en kunt u ons in staat stellen deze 

informatie te delen met de leerlingen. 

Bent u nog niet ingelogd in Teams, gebruik dan uw werk-account of het account welke u heeft 

aangemaakt in het vorige hoofdstuk: 

 

Stap 1: 

Voer uw e-mail adres in 

Stap 2: 

Klik op Aanmelden 

Stap 3: 

Voer uw wachtwoord in 

Stap 4:  

Klik op Aanmelden 
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Wanneer u voor de 1e keer gebruikt maakt van Teams zal Microsoft u een aantal suggesties doen om 

Teams in te stellen. 

Stap 5: 

Klik in de linker balk op Vergaderingen 

 

Stap 6: 

Klik op Vergadering plannen 

 

 

Stap 7: 

Geef u vergadering een naam, wij adviseren hier om uw sessiecode en de naam van uw beroep in te 

voeren. 

Voer een datum en tijd in. Wij adviseren hier om 24-03 en aanvang 19:00 in te voeren, tot 24-03 

21:00. 



HANDLEIDING ONLINE EDITIE 

 

Stap 8: 

Klik op plannen 

Stap 9: 

Klik op ‘Uitnodiging voor de vergadering kopiëren’ 

Stap 10: 

Klik nu op de volgende link: https://forms.gle/Atzp1S5TPHz81EicA 

  

https://forms.gle/Atzp1S5TPHz81EicA
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Stap 11: 

Voer de gegevens van uw sessie in: 

- De sessiecode (digisessie: voorbeeld: digisessie a Sessie:1) 

- Uw naam 

- Uw beroep 

- Bij ‘Plaats hier de volledige teams link die je hebt aangemaakt’ klikt u op Jouw antwoord en 

plakt u de informatie welke u bij stap 9 heeft gekopieerd. Dit kunt u doen door na het klikken 

op Jouw antwoord te drukken op <CTRL><V> (Windows) of <COMMAND><V> op uw Apple 

systeem. Of rechtermuis en dan plakken. 

 

Stap 12: 

Klik op verzenden. 

 

Dank u wel, u heeft nu zelf uw sessie aangemaakt en  

met ons de link gedeeld.  

Nu gaan wij aan de slag! 
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Uw sessie starten of controleren 
 

Wanneer u in Teams bent ingelogd, kunt u ten aller tijde op ‘Vergaderingen’ klikken 

 

U ziet dan uw zelf aangemaakte sessie/vergadering (stap 7): 

 

U kunt hier onder meer de uitnodiging opnieuw kopiëren om naar ons te versturen of deelnemen. 

Let op! Het deelnemen kan op ieder moment en hoeft niet per sé op het aangegeven tijdstip. U kunt 

deze link dus ook met iemand anders delen om te testen. 

Klikt u op deelnemen dan wordt de sessie gestart: 
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U kunt hier uw camera inschakelen en selecteren dat u de audio van uw computer wilt gebruiken, 

klikt u hiervoor op het bolletje naast de optie ‘Computeraudio’: 

 

Of uw koptelefoon (indien aangesloten) of de speakers van uw computer worden hier dan getoond. 

Ons advies om dit vooraf goed te testen. 

Daarna klikt u op ‘Nu deelnemen’. 

Op onze website https://beroepenervaringavond.nl/support/ delen wij een handleiding voor meer 

informatie over het gebruik van Teams. 

Ziet u uzelf op het scherm dan bent u klaar voor de Beroepen Ervaring Avond 2021 

 

  

https://beroepenervaringavond.nl/support/
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Een testgesprek starten 
Wilt u weten of de microfoon het goed doet en of de camera juist staat ingesteld voor een Teams 

vergadering? Nog voordat je deelneemt aan een gesprek kunt u dit testen door middel van een 

testgesprek in Microsoft Teams. Een goede voorbereiding is het halve werk! En in dit geval misschien 

wel een goede eerste indruk. 

Een testgesprek starten 

Als je een testgesprek wilt starten, selecteer je je profielafbeelding en kies je vervolgens instellingen 

-> apparaten. Vervolgens selecteer je een testgesprek starten onder Audio apparaten. 

 

 

In een testgesprek in Teams zie je hoe je microfoon, luidspreker en camera werken. Volg de 

instructies van de bot en neem een kort bericht op. Het bericht wordt voor je afgespeeld. Daarna 

krijg je een samenvatting van het testgesprek en kun je naar Apparaatinstellingen gaan om 

wijzigingen aan te brengen. 
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Apparaatinstellingen wijzigen 

Toch liever overschakelen van de speakers van je laptop naar je (draadloze) oordopjes? Dit wijzig je 

eenvoudig door op je profielafbeelding te klikken en vervolgens kies je instellingen > apparaten. 

Selecteer de gewenste luidspreker of microfoon. 


